
 
 

 

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ 
 

EXPOZICE 
 
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost   
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14 
Expozice mapuje zajímavá zlínská témata: historii firmy Baťa od jejího vzniku do roku 1948, filmové ateliéry Zlín 
a jejich tvůrce i příběh cestovatelů Hanzelky, Zikmunda a dalších. Součástí je i muzeum obuvi, jedno 
z největších v Evropě.  
 
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf 
stálá expozice – 5. podlaží budovy 14 
Malá expozice naučnou i hravou formou představuje rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného 
zlínského rodáka F. Bartoše. 
 
VÝSTAVY 
 

HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE! 
do 28. 8. 2022 
1. NP budovy 14 
Výstava věnovaná životu a dílu Marie Fischerové-Kvěchové, jejíž ilustrace krásné 
literatury, lidových písní a říkadel formovaly estetické cítění dětí několika 
generací. Firma Fischerových byla v 1. pol. 20. stol. nejvýznamnějším 
komínářským podnikem v Čechách a vystavěla na dva tisíce komínů doma i v 
zahraničí. Po zestátnění majetku bylo i malířce Marii Fischerové-Kvěchové 
zakázáno publikovat, její knihy musely zmizet z knihoven a antikvariátů. Přesto se 
její ilustrace i dnes těší velké oblibě.  
Výstava vznikla ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze v 
rámci projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů 
coby hybatelů hospodářského pokroku.  

 
ZÁZRAČNÉ OČI A RUCE LUDVÍKA KADLEČKA 
do 26. 6.2022 
1. NP budovy 14 
Výstava originálních výtvarných návrhů jednoho z význačných tvůrců zlínského dětského filmu, výtvarníka 
ateliéru Hermíny Týrlové. Panely představí Kadlečkovu práci na seriálu Ferda mravenec. 
 
NE RUKA, TO DUŠE MALUJE   
21. 6. - 28. 8. - 3. podlaží budovy 14 
Výtvarné práce hendikepovaných umělců malujících pouze ústy a nohama 
v prostorách stálé expozice Princip Baťa. Výstava vznikla ve spolupráci s 
nakladatelstvím UMÚN, sdružujícím tyto umělce a usilujícím o to, aby i 
těžce hendikepovaní lidé mohli žít a pracovat jako ostatní. 
Vstupné je součástí vstupného do expozice. 
Výstava bude zahájena bez vernisáže. Setkání s některými autory proběhne 
ve výstavě 21. 7. v 16.00. 
 



 
 

BROUČCI, KTERÉ BYCHOM MĚLI ZNÁT 
29. 6. – 28. 8. – 1. podlaží budovy 14 
Výstava barevných kreseb brouků od známého popularizátora entomologie Vladimíra Javorka z jeho nikdy 
nevydaného rukopisu „Broučci, které bychom měli znát“. Ten věnovala jeho vnučka muzeu a staly se tak 
základem výstavy, v níž budou také prezentováni brouci z přírodovědných sbírek muzea pro porovnání s jejich 
vyobrazením. 
Výstava bude zahájena bez vernisáže. 

 
DOPROVODNÝ PROGRAM     
 
DĚTI SOBĚ 
1. 6. | 16.00 – 18.00 – 1. podlaží budovy 14 
Milé děti, oslavte svůj svátek tvořivými aktivitami ve výstavě ilustrátorky Marie Fischerové-Kvěchové! Přijďte si 
do muzea vyrobit loutky a zahrát s nimi divadlo. Dílna je vhodná pro děti od 4 let. 
V 16:00 proběhne komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou 
Vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma 
 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ SEVERNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT 
2. 6.  | 17 hodin 
sál B, budova 15 
Přednáška vedoucího přírodovědného oddělení muzea Dušana Trávníčka k výstavě ŠTUDLOVSKÝ JANTAR, 
PERLA MORAVSKÝCH KARPAT představuje území, z nějž pochází i študlovský jantar. 
vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč 
 

BYLINY PRO ŽENY 
4. 6. | 14 – 17 hodin 
5. NP budovy 14 
Opět budeme vyrábět, ochutnávat, získávat nové informace. Tentokrát se 
budeme věnovat tématu žen, tomu jak nám mohou byliny pomoci s našimi 
ženskými obtížemi a přinést nám více radosti a zdraví do života. Dílnu povede 
muzejní botanička Petra Hanáková. Na dílnu je nutná rezervace místa 
(petra.hanakova@muzeum-zlin.cz nebo 573 032 311). 
Vstupné: 180 Kč (zahrnuje kurzovné a materiál) 

 
MARIE FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ A UMĚLECKÝ PRŮMYSL      
9. 6. v 17.00 
1. NP budovy 14 
Komentovaná prohlídka výstavy HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE! a beseda se spoluautorkou Andreou 
Březinovou z Moravské galerie Brno, zaměřená na spolupráci známé malířky a ilustrátorky s uměleckým 
průmyslem, firmou Baťa a Fatrou Napajedla.   
Vstupné je součástí vstupu do výstavy. 
 
AUTA, LODĚ, VLAKY – POJEĎ S NÁMI TAKY! 
19. 6. | 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 – 1. podlaží budovy 14 
Milé děti, vydejte se ve výstavě ilustrátorky Marie Fischerové-Kvěchové na cesty do dalekých zemí, k moři i pod 
stromy do parku a přijďte si do muzea vytvořit krátkou animaci. S tatínkem tak můžete oslavit Den otců. Dílna je 
vhodná pro děti od 6 let. 
V 14:00 proběhne komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou.  
Vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma 
 

mailto:petra.hanakova@muzeum-zlin.cz


 
 

JÓGA 
vždy v pondělí v 16.30    
3. NP budovy 14 
Cvičení vycházející z klasické hathajógy pro začátečníky i pokročilé vždy v pondělí v prostorách muzea pod 
vedením instruktorky M. Dvořákové. Kurzy se znovu rozjedou 10. 1. 2022. 
vstupné: 60 Kč za lekci 
 
KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY 
Bližší podrobnosti u Pavly Hradilové, tel. 608 741 563. 

 

NÁVŠTĚVA OBCE SAZOVICE  
7. 6. ve 14.30 
Komentovaná prohlídka kostela sv. Václava, návštěva místního muzea  Odjezd z autobusového nádraží Zlín ve 
13.20 hodin, nást. č. 48. 
 
HISTORIE  ZLÍNSKÝCH  KIN A ZLÍNSKÝCH FILMAŘŮ 
14. 6. v 17.00 
5. NP budovy 14 
Přednáška Zdeňka Pokludy s promítáním a možností zakoupení knihy. 

                          
HLAVU  VZHŮRU,  FURT  SE  DE !      
21. 6. v 16.00 
1. NP budovy 14 
Komentovaná prohlídka výstavy věnované životu a dílu malířky Marie Fišerové-Kvěchové s kurátorkou Blankou 
Petrákovou. 

         
HRAD MALENOVICE 
28. 6. v 15.00 
Komentovaná prohlídka výstav „Jantar ze Študlova“ a „Jaroslav Koželuha, poutník moravskou krajinou“. Na 
závěr jarního cyklu přednášek se uskuteční posezení členů a příznivců spolku v restauraci „ Pod hradem“. 
 

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ      
 
MASKY, KOSTÝMY, MAŠKARY 
do 4. 9.  
Výstava mapující stopy maskování v lidové tradici jihovýchodní 
Moravy prostřednictvím fotografií Jana Horáčka, trojrozměrných 
předmětů i uměleckých děl Ludmily Vaškové. 
 
DĚTSKÁ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRAŽSKÉ ČTVRTI 
22. 6. 2022 v 15:30  
Znáte dobře Luhačovice? A jak dobře znáte zdejší Pražskou čtvrť? To můžete zjistit na komentované prohlídce 
pro rodiny s dětmi. Venkovní prohlídka přiblíží nejen jedinečné stavby Pražské čtvrti, ale také řadu významných 
a zajímavých osobností, které se zapsaly do historie města. Program je vhodný pro rodiny s dětmi. 
Sraz u autobusové zastávky Pražská čtvrť. Účast je nutné si předem rezervovat na tel. čísle: 731 632 611. 
Vstupné: 30 Kč  
 

HRAD MALENOVICE 
otevřeno Út-Ne 10.00 – 12.00 a 13.00-17.00 
kontakt: 577 103 379, hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz 
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Významná památka ceněná především pro svou bohatou stavební historii. Hrad založený v polovině 14. století 
moravským markrabětem a bratrem Karla IV. Janem Jindřichem dnes nabízí částečně vybavené hradní interiéry, 
přístupná je i hradní věž. Součástí prohlídky je i návštěva zoologické expozice „Zvířata na Zemi a člověk“ nebo 
expozice „Řemesla starých Malenovic“.  
 
JANTAR ZE ŠTUDLOVA, PERLA MORAVSKÝCH KARPAT 
2. 4. – 30. 10. 
interiér hradu 
Jantar – tak trochu jiný minerál teplých barev často skrývající překvapení v podobě fosilie hmyzu, který před 40-
50 milióny lety uvízl v někdejší pryskyřici. Tato slova platí nejen o baltském jantaru. Jedním z pokladů ukrytých 
v podzemí moravských Karpat na území Zlínského kraje je jantar ze Študlova. Výjimečné jantary nejen ze 
Študlova budou vystaveny v komnatách hradu Malenovice. Pravěké „slzy stromů“ doplní rovněž archeologické 
nálezy jantarových šperků. Za pozornost rozhodně stojí také okolní příroda severní části Bílých Karpat. Vystaveny 
zde budou velkoformátové fotografie krajiny, vzácných rostlin a živočichů. K výstavě proběhne v květnu a červnu 
několik doprovodných přednášek. 
 
JAROSLAV KOŽELUHA - POUTNÍK MORAVSKOU KRAJINOU 
9. 4. – 30. 10. 
hájenka 
Výstava věnovaná dílu významné osobnosti našeho regionu připomene Koželuhův nezanedbatelný přínos 
v oblasti folklóru a terénní dokumentace venkovských staveb. 
 
AKCE 
 
DÍLNY NA HRADĚ aneb ZA JANTAREM A LIDOVÝM ORNAMENTEM 
4. 6. 2022 | 13.00 - 16.00 
hájenka 
Přijďte zhlédnout dvě aktuální výstavy na hradě a vyrobit si dvě ozdoby, které originálním způsobem oživí váš 
outfit. Inspirací nám budou vystavené předměty z výstav o jantaru ze Študlova a o moravském lidovém 
ornamentu. 
vstupné: 59 Kč (zahrnuje materiál) 
 

NA HRAD ZA KORUNK(O)U aneb dobrými činy proti zlým časům 
18. 6. | 10.00 – 15.00 
nádvoří a interiér hradu 
Komponovaný program, jehož výtěžek podpoří charitativní činnost 
nadace Korunka. Vystoupí smyčcové kvarteto Filharmonie 
Bohuslava Martinů, pěvecké sbory 11. základní školy Malenovice a 
součástí bude i prodejní výstava výtvarných prací studentů Střední 
umělecké školy Uherské Hradiště. 
vstupné: 1 Kč 
 
více o programech na www.muzeum-zlin.cz nebo facebooku 
www.facebook.com/muzeumzlin  
 
změna programu vyhrazena 

 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. 
Vavrečkova 7040, 760 01  Zlín 
info@muzeum-zlin.cz 
tel.: 573 032 326, 734 769 971 
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